
 

 
 
 

ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
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เรื่อง  การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปฏิบัติงาน 
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

------------------------------ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
(New GFMIS Thai) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ประกอบกับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จึงก าหนดตัวบุคคล 
ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ 
รหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงาน
ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

๑.  การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานส าหรับการอนุมัติเบิกเงินและการอนุมัติจ่ายเงิน  

      1.1 นางสาวพรวิภา  เอนกสัมพันธ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  
เป็นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key อนุมัติ ๑ (รหัส A07008000000101) 
ส าหรับการอนุมัติเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนได้
ตามล าดับดังนี้  
   ๑) นางสาวอโนชา  อนุเสถียร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

   ๒) ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  หาระมี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

      1.2 นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบและ 
มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key อนุมัติ 2 (รหัส A07008000000201) ส าหรับการอนุมัติ
จ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนได้ตามล าดับดังนี้  

   ๑) นางสาววิภา  เอ่ียมพรรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  

   ๒) นางสาวสุกัญญา  พลวรางกูร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  

๒. การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานใช้ GFMIS Token Key บันทึก และ Username และ
Password บันทึก ส าหรับด าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ New 
GFMIS Thai ดังนี้  

      2.1 นางสาวจาริณี  กรรข า ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบและ 
มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A07008000001101)  

 

/2.2 นางวราพร... 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๔๗๓/๒๕๖๕
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      2.2 นางวราพร  เจิมไทย ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบและ 
มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A07008000001102)  

      2.3 นางสาวปาจรีย์  ศุภมิตรมงคล ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบและ 
มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A07008000002001)  

      2.4 ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  หาระมี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบและ 
มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ และ Username และ Password บันทึก (รหัส A07008000051001)  

ทั้งนี้ ให้ผู ้อ านวยการกองคลัง มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน  
ส าหรับด าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบบริหารงบประมาณ ระบบเบิกจ่าย 
ระบบรับและน าส่ง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร และระบบจัดซื ้อจัดจ้าง โดยใช้ 
GFMIS Token Key บันทึก และ Username และ Password บันทึก เพ่ิมเติมอีกได้  

3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ให้ผู้รับผิดชอบ
และมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปฏิบัติงาน มีหน้าที่เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก 3 เดือน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป             

     สั่ง ณ วันที่ {BookDate}                  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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         การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
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             การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
        
         
         เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ประกอบกับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จึงกำหนดตัวบุคคล
ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยเบิกจ่ายเงินเฉพาะ
หน่วยงานส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
		๑. การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานสำหรับการอนุมัติเบิกเงินและการอนุมัติจ่ายเงิน 
		    1.1	นางสาวพรวิภา  เอนกสัมพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
เป็นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key อนุมัติ ๑ (รหัส A07008000000101) สำหรับการอนุมัติเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai และสามารถมอบ...
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